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1. RESUMO  
O presente projeto de pesquisa consiste na revisão bibliográfica de estudos da 

neurociência relacionados ao desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais 

de crianças e adolescentes e das possibilidades de aplicação desses estudos nas 

práticas pedagógicas atuais, com vistas a promover a formação do estudante em 

todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. 

 
2. INTRODUÇÃO  
Os estudos da neurociência, que investigam o funcionamento cerebral, estão cada 

vez mais presentes nas abordagens pedagógicas, na busca de respostas a 

questões relativas ao processo de aprendizado. Sabe-se, hoje, da "importância da 

emoção na construção do comportamento, consciência, cognição, tomada de 

decisões e capacidade de julgamento como componentes da inteligência" (CHAVES, 

2017, p.31). A neurociência contribui indicando caminhos tanto para crianças e 

jovens aprenderem a lidar de forma mais consciente com as suas emoções, quanto 

para educadores tirarem proveito desse conhecimento na atuação docente.  

 
3. OBJETIVOS  
Objetivo geral: investigar e analisar como os conhecimentos advindos da 

neurociência podem trazer para a educação novas abordagens que contribuam para 

a formação integral do estudante e a transformação das práticas do professor. 

Objetivos específicos: 1 - entender o conceito de desenvolvimento cognitivo e de 

habilidades emocionais e sociais, de acordo com os principais estudiosos da infância 

e da adolescência e da neurociência; 2 - identificar quais habilidades emocionais e 

cognitivas são as mais relevantes para o contexto social atual e como despertá-las 

e/ou desenvolvê-las em crianças e adolescentes para que se tornem pessoas 

capazes de lidar com os desafios; 3 - verificar como as práticas pedagógicas 

modernas têm feito uso (ou não) desses conceitos no dia a dia escolar e mapear as 

que tenham proporcionado resultados positivos para o desenvolvimento de 

habilidades emocionais e sociais de crianças e adolescentes; 4 – analisar a forma 

como as crianças e adolescentes se relacionam num mundo de inovações 

tecnológicas constantes e interações sociais cada vez mais virtuais.  
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4. METODOLOGIA  
Será realizada ampla coleta de dados secundários, que serão utilizados por meio de 

observação baseada em leitura dos textos já publicados contemplados em prévia 

pesquisa bibliográfica. Não serão produzidos dados primários (novas entrevistas ou 

questionários).  

Por meio de pesquisa exploratória e descritiva, busca-se compreender como a 

questão tem sido tratada no ambiente escolar. A abordagem adotada será 

qualitativa, na medida em que pretende-se estudar o tema e, principalmente, o 

contexto no qual ele se desenvolve, com foco nos aspectos subjetivos, nas 

motivações e nos diversos dados obtidos por observação. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  
O desenvolvimento da pesquisa consiste na leitura da bibliografia da neurociência, 

que contribui mapeando as reações humanas (como e onde nascem os sentimentos, 

as emoções e a razão). A revisão bibliográfica do tema dará o suporte para 

contrastar argumentos, identificar consensos e confrontar visões dos autores 

consultados, com foco nas descobertas que sejam de interesse educacional. Desse 

modo, serão identificados os comportamentos e as habilidades mais relevantes para 

a formação do indivíduo e seu consequente sucesso na sociedade moderna. Será 

investigado como e se o ambiente escolar está trabalhando e potencializando essas 

habilidades e comportamentos na formação integral do aluno fazendo uso dos 

conhecimentos advindos da neurociência.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES  
É bastante relevante destacar que as emoções interferem no processo de retenção 

de informação (motivação e atenção, por exemplo), criando situações mais ou 

menos favoráveis no processo de aprendizado. Adicionalmente, Tough (2017, p.17) 

conclui que “o que mais importa no desenvolvimento de uma criança não é a 

quantidade de informação introduzida em seu cérebro nos primeiros anos de vida. O 

importante é ajudá-la a desenvolver um conjunto muito diferente de qualidades, 

entre elas a persistência, autocontrole, curiosidade, escrupulosidade, determinação 

e autoconfiança”. Entender a relevância do fator emocional e suas aplicações 

concretas nas ações pedagógicas nos conduzirá a uma sociedade mais 

transformadora e coerente com as necessidades contemporâneas de suprir os 
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desafios da interação social e dos mercados de trabalho mais humanizados. A 

presente pesquisa se encontra em estágio de leitura e fichamento. Pretende-se 

alcançar, nos próximos estágios, os seguintes resultados: identificação das 

habilidades emocionais e comportamentais mais relevantes para o progresso social 

e individual e ações efetivas que possam ser incorporadas à prática docente. 
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